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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2016 2017 

 

Α.- ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

1.- Κάθε αγώνας έχει διάρκεια 40 λεπτά και διαιρείται σε δύο ηµίχρονα των 20 λεπτών. 
2.- Κάθε ηµίχρονο αποτελείται από δύο περιόδους των 10 λεπτών. 
3.-Τα ηµίχρονα µεταξύ τους έχουν διάλειµµα 10 λεπτών και οι περίοδοι µεταξύ τους διάλειµµα 5 λεπτών. 
4.-Το χρονόµετρο λειτουργεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που ισχύουν στους επίσηµους 
     αγώνες. 
5.-Η διάρκεια κάθε παράτασης είναι 5 λεπτά µε ενδιάµεσο διάλειµµα 2 λεπτών. 
 
Β.- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 

1.-Στους αγώνες δεν υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσµα. 
2.-Σε περίπτωση ισοπαλίας θα δίνεται παράταση ή παρατάσεις για την ανάδειξη της νικήτριας  οµάδας. 
 
Γ.- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΗΛΙΚΙΑ 

 
1.- Κάθε οµάδα µπορεί  να  χρησιµοποιήσει  µέχρι 12 αθλητές. 

   2.-Στους αγώνες έχουν δικαίωµα συµµετοχής αθλητές που έχουν γεννηθεί το προβλεπόµενο από την 
αντίστοιχη προκήρυξη έτος. 

3.- Κάθε αθλητής πρέπει να παίξει υποχρεωτικά τουλάχιστον µία(1)  περίοδο (10 λεπτά). 
4.- Στην διάρκεια του αγώνα πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί από µία (1) περίοδο και οι δώδεκα  

αθλητές µε την παρακάτω υποχρεωτική διαδικασία: 
     Στο πρώτο 10λεπτο πέντε αθλητές. 

        Στο δεύτερο 10λεπτο πέντε αθλητές διαφορετικοί από αυτούς που χρησιµοποιήθηκαν  στο πρώτο 
δεκάλεπτο. 

        Στο τρίτο 10λεπτο θα χρησιµοποιηθούν  οι υπόλοιποι δύο αθλητές που δεν χρησιµοποιήθηκαν τα 
προηγούµενα δεκάλεπτα.     

5.- Κατά την διάρκεια των δύο δεκάλεπτων του Α ηµιχρόνου και του πρώτου δεκάλεπτου του Β 
ηµιχρόνου  δεν επιτρέπεται αντικατάσταση παικτών που  χρησιµοποιούνται  για  πρώτη  φορά, παρά 
µόνο σε περίπτωση τραυµατισµού  ή αποβολής.  Επιτρέπεται  η  αντικατάσταση  παικτών  κατά  το  
3ο  και  4ο  δεκάλεπτο  αν  έχουν  ήδη  συµπληρώσει  10  λεπτά  συµµετοχής.  

6.- Εάν ο τραυµατισµένος αθλητής επανέλθει στον αγώνα, θα πρέπει να συµπληρώσει δέκα λεπτά 
συµµετοχής. 

7.- Αθλητής που µπαίνει στον αγώνα για πρώτη φορά στη διάρκεια µιας περιόδου, σαν 
     αναγκαστική αλλαγή συµπαίκτη, που τραυµατίστηκε ή βγήκε µε πέντε φάουλ, θα παίξει 
     υποχρεωτικά και άλλη µία ολόκληρη περίοδο. 
8.- Για την εξακρίβωση της συµµετοχής κάθε αθλητή σε κάποια περίοδο ο σηµειωτής θα γράφει στο 

Φύλλο Αγώνα στη στήλη των συµµετοχών δίπλα στο Χ και την περίοδο συµµετοχής, 
     δηλαδή Χα για την πρώτη περίοδο,  
                 Χβ για την δεύτερη, 
                 Χγ για την τρίτη.         
 

∆.- ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1.-Απαγορεύεται ρητά στις οµάδες να παίζουν οιασδήποτε µορφής  “άµυνα ΖΩΝΗΣ”. 
2.-Απαγορεύεται ρητά στις οµάδες να παίζουν οιασδήποτε µορφής  πίεσης  (PREESS)  σε  όλο  το  
    Γήπεδο. 
3.-Οι αγώνες θα γίνονται σε γήπεδα κανονικών διαστάσεων ΚΛΕΙΣΤΑ   ή ΑΝΟΙΚΤΑ. 
4.-Σε όλους τους αγώνες θα χρησιµοποιηθούν οι αντίστοιχες µπάλες που προβλέπουν 
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    oι Κανονισµοί της ΕΟΚ (κανονικές για Παµπαίδες, Νο 6 για Παγκορασίδες). 
5.- Στην έναρξη της τετάρτης περιόδου εάν διαπιστωθεί ότι µία οµάδα δεν έχει χρησιµοποιήσει και τους 

12 αθλητές της στις τρεις προηγούµενες περιόδους , διακόπτεται ο αγώνας σε βάρος της. 
6.- Επιτρέπεται από τους εκπροσώπους των Σωµατείων ο έλεγχος των δελτίων και η 
     αντιπαραβολή των στοιχείων τους µε τα στοιχεία των αθλητών. 

   7.-  Σε κάθε περίοδο του αγώνα και σε κάθε παράταση,  ο προπονητής κάθε οµάδας έχει  δικαίωµα να 
ζητήσει µία  ανάπαυλα (TIME OUT). 

   8.- Το γηπεδούχο Σωµατείο έχει την ευθύνη για εξασφάλιση του γηπέδου, Φύλλου Αγώνα, 
         συσκευών χρονοµέτρου και χρονοµέτρου 24 ΄΄, καθώς και για την παρουσία τουλάχιστον δύο (2)  

κριτών. 
        

Ε.- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1.-Απαγορεύεται η υποβολή ένστασης για κακή διαιτησία. 
2.-Επιτρέπεται η υποβολή ένστασης για κακή συµµετοχή αθλητή ή για πλαστοπροσωπία. 

     
ΣΤ.- ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΚΡΙΤΕΣ 

1.-Η διαιτησία των αγώνων ορίζεται από την ΚΕ4/ΕΚΑΣΑΜΑΘ. 
2.-Σαν κριτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτός των επισήµων και αθλητές µπάσκετ ηλικίας 16 ετών 

και µεγαλύτεροι. 
3.-Οι κριτές ορίζονται µε ευθύνη των γηπεδούχων σωµατείων. 
4.-Επιτρέπεται στα αγωνιζόµενα σωµατεία να ορίζουν εκπροσώπους τους για να παρακολουθούν την    
    καλή γραµµατεία. 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Α 

1.-Για τους αντίστοιχους αγώνες ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ  ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανονισµοί. 
2.-Όπου αναφέρεται παίκτης ή αθλητής εννοείται και παίκτρια ή αθλήτρια. 
3.-Ότι δεν προβλέπεται στους παρόντες κανονισµούς αποφασίζει η Επιτροπή Πρωτ/µάτων της 

Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ . 
 
 
                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ             ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΟΙΡΑΣ 


